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CZYM JEST DOJRZEWANIE?
Niektórzy dorośli przedstawiają dojrzewanie jak dramat
kinowy z dziewczynkami w roli głównej. Widziałaś może
kiedyś w filmie scenę, w której matka wygłasza jakiś
nieprzyjemny komentarz na temat ciała swojej córki,
a ta we łzach wybiega z pokoju? Jak w telenoweli!
Warto pamiętać, że choć możesz doświadczać
huśtawki nastrojów, dojrzewanie zdecydowanie nie
przypomina filmu. To po prostu etap życia. Absolutnie
każdy przez to przechodzi! Lepiej wyobrażać je sobie
jak emocjonującą podróż pociągiem niż kinowy
wyciskacz łez. Jeśli będziesz wiedziała, dokąd zmierzasz,
dojrzewanie może się okazać wspaniałą przygodą,

a także okazją, by dowiedzieć się więcej o niezwykłych
rzeczach, jakie dzieją się w ciele zmierzającym ku
dorosłości.

Co oznacza termin „dojrzewanie”?
Dojrzewanie definiuje się jako okres, w którym ciało
dziewczynki lub chłopca dorasta i staje się gotowe do
rozmnażania. Rozmnażanie – czyli posiadanie dziecka –
to bardzo dorosła sprawa. Dojrzewanie (nazywane
czasem także pokwitaniem) nie oznacza wcale, że już
jesteś gotowa na rodzicielstwo, podczas pokwitania
twoje ciało przygotowuje się na to, by pewnego
dnia stawić czoło temu dorosłemu wyzwaniu. Kiedy
dojrzewamy, stopniowo przechodzimy od dzieciństwa
do dorosłości. To brzmi poważnie, prawda? Ale nie
trzeba się tym przejmować, bo wszystkie te ważne
zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. Dojrzewanie
rozłożone jest na kilka lat. Może już zauważyłaś, że coś
się w tobie zmienia? Najważniejsze, że twoje ciało da
ci mnóstwo czasu na przyzwyczajenie się do nowej
sytuacji i cieszenie się tym procesem.

Czego należy się spodziewać?
U większości dziewczynek dojrzewanie zaczyna się
średnio w 8. lub 9. roku życia i zazwyczaj trwa do
około 16. Niektóre dziewczynki zaczynają dojrzewać
trochę wcześniej, a inne nieco później. Każde ciało jest
inne – pamiętaj, że twoje dojrzewanie rozpocznie się
w czasie odpowiednim dla ciebie.
Dojrzewanie niesie ze sobą liczne zmiany. Niektóre
z nich są niewielkie i łatwo się do nich przyzwyczaić,

2 0 | C iało – śm iało! Prz ewodni k po dojrzewaniu

WS PANI AŁ A TY | 2 1

a inne wydają się kolosalne. Warto jednak pamiętać,
że nasze ciała są mądre – dokładnie wiedzą, co muszą
zrobić, żebyśmy mogli stać się dorośli. Oto niektóre
ze zmian, jakich możesz się spodziewać w okresie
pokwitania.

Chemia organiczna
Kiedy zaczniesz dojrzewać, w twoim organizmie zaczną
się wydzielać nowe hormony – specjalne substancje
chemiczne, które uruchomią wszystkie procesy
zachodzące w twoim ciele.

Wzrost na potęgę
Pierwszą zmianą, jaka rzuci ci się w oczy, będzie
prawdopodobnie wzrost – zaczniesz rosnąć dużo
szybciej niż do tej pory. Możesz się na przykład zrobić
wyższa, zmieni ci się figura i nabierzesz trochę ciała
w niektórych miejscach (zwłaszcza w okolicach bioder
i nóg). U każdej dziewczyny wygląda to trochę inaczej.

Pierś do przodu
Jedną z najważniejszych zmian zachodzących w okresie
dojrzewania jest rośnięcie piersi. W tym przypadku też
nie ma reguły – u każdej dziewczyny przebiega to nieco
inaczej, nie wiadomo, kiedy dokładnie się to zacznie i jak
duże będą twoje piersi. Mogą one mieć bardzo różne
rozmiary i kształty. Często jedna rośnie trochę szybciej
niż druga. Może się okaże, że będziesz miała duży biust,
a może mały – obie wersje są w porządku. Żaden rozmiar
piersi nie jest lepszy. I pamiętaj, niezależnie od tego, czy
twoje piersi rosną bardzo szybko, czy wcale się z tym nie
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powiemy sobie w dalszej części książki. Teraz zapamiętaj

� NIE JESTEŚ SAMA! �
Kiedy czytasz te słowa, na całym świecie mieszka
około 899 milionów dziewczynek w wieku do

tylko, że zmiany, o których mowa, są normalną częścią
tego procesu i doświadcza ich większość dziewczyn
w twoim wieku.
Jednym z najważniejszych elementów dojrzewania

14 lat. To oznacza, że przynajmniej 300 milionów

jest pojawienie się miesiączki (okresu). W wielu

dziewczynek zaczyna właśnie dojrzewać.

kulturach na świecie pierwsza miesiączka to powód

Dokładnie w tej sekundzie ktoś na drugim końcu

do świętowania i ważny moment w życiu każdej

świata przechodzi przez to samo co ty. Nawet na

kobiety. W innych miejscach traktuje się ją po prostu

tak wielkiej planecie jak nasza nigdy nie jesteśmy

jako jedną z ciekawych rzeczy, jakie robi ludzkie ciało.

całkiem sami!

U niektórych dziewczynek pierwsza miesiączka to
tylko kilka kropel krwi, ale jeśli twoje krwawienie
będzie bardziej intensywne, nie przejmuj się – to też

spieszą, tempo ich przemiany jest idealnie dostosowane
do twojego ciała!

Pod włos

jest całkiem normalne. Krew może być jasno‑ albo
ciemnoczerwona, a nawet brązowawa. Ponieważ
każde ciało jest inne, miesiączki też różnią się
w zależności od osoby.
Przed miesiączką i pomiędzy krwawieniami

Możesz zauważyć u siebie włosy rosnące w różnych

możesz także zauważyć ślady bezbarwnej lub białawej

miejscach, gdzie wcześniej ich nie było: pod pachami,

wydzieliny na bieliźnie. To wydostający się z pochwy

w okolicach sromu, na wzgórku łonowym (czyli poniżej

śluz. Nie ma się czym przejmować – to najnormalniejsza

brzucha). Włosy rosnące w okolicy genitaliów nazywają

rzecz pod słońcem. Więcej na ten temat powiemy sobie

się włosami łonowymi. Możesz też zauważyć, że włoski

w kolejnych rozdziałach.

na nogach i rękach stają się gęstsze i ciemniejsze – bez
obaw, to również normalny element dojrzewania.

Płyń z prądem

Huśtawka nastrojów
Podczas dojrzewania wiele się dzieje w ciele, ale nie
zapominajmy, że sporo zmian dotyczy także psychiki.

W okresie dojrzewania twoje ciało zacznie wytwarzać

Weźmy na przykład emocje. Hormony produkowane

nowe wydzieliny. W efekcie twoja skóra może się zacząć

przez ciało w tym okresie mogą sprawiać, że będziesz

przetłuszczać (co często wiąże się z występowaniem

intensywniej przeżywać emocje, a jednocześnie

trądziku) i pocić bardziej obficie niż dotąd. O tym,

spadnie na ciebie więcej obowiązków i oczekiwań

jak zadbać o uczucie świeżości podczas dojrzewania,

wynikających z tego, że robisz się coraz starsza.
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Wszystkie te doświadczenia związane z ciałem
i otoczeniem potrafią złożyć się na bardzo intensywny
emocjonalnie okres. Możesz odczuwać złość, smutek,

� � Słowa mają znaczenie � �

frustrację, zmęczenie i jeszcze inne emocje, a wszystko

Być może zwróciłaś uwagę, że w tej książce

to czasem w ciągu tego samego dnia! Dlatego bądź

bardzo rzadko pojawia się słowo „piękny”. Na

dla siebie wyrozumiała i miej cierpliwość. Twoje ciało

świecie jest wiele pięknych rzeczy: kwiaty, ocean,

intensywnie się zmienia i potrzebuje specjalnej dawki

fioletowozłoty zachód słońca. Ale jeśli chodzi

miłości i samoakceptacji!

o dziewczynki, istnieje mnóstwo innych słów,

Co jest normalne?
Jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez
dziewczynki w okresie dojrzewania jest: „Hej, czy
to, co mi się przydarza, jest normalne?”. Jest na
nie jedna krótka odpowiedź: tak! W tym ważnym
czasie twoje ciało doświadcza wielu zmian i stawia
czoło nowym wyzwaniom. Obserwowanie, jak szybko

które pozwalają opisać je lepiej niż określenia
koncentrujące się wyłącznie na wyglądzie. Na
przykład: mądra, zabawna, dobra, koleżeńska,
pracowita, mistrzyni w przygotowywaniu kanapek
z masłem orzechowym… Wszystkie te cechy są
dużo ważniejsze niż „piękno”. Jakie określenia
przychodzą ci do głowy, kiedy myślisz o sobie? Co
sprawia, że jesteś fantastyczna?

zmienia ono kształt, może się wydawać nieco dziwne.
Niektóre ze zmian związanych z dojrzewaniem mogą
ci się nawet z początku wcale nie podobać – i to też
jest okej.
Zmiany, jakich doświadczasz, są podobne do

Każde ciało jest super
Artystka Glenn Marla powtarza: „Każde ciało jest

tych, przez które przechodzą twoje koleżanki,

świetne!” i ma absolutną rację. Niezależnie od tego, jak

ale nie identyczne – jesteś jedyna, wyjątkowa

bardzo twoje ciało zmienia się podczas dojrzewania,

i niepowtarzalna. Dlatego też twoje doświadczenia

nigdy nie zapominaj, że jest ono darem i zawsze będzie

związane z dojrzewaniem są całkowicie normalne – dla

jedyne w swoim rodzaju.

ciebie. W gruncie rzeczy normalne jest właśnie bycie
trochę innym! Im bardziej zaufasz swojemu ciału i im
uważniej się w nie wsłuchasz, tym łatwiej będzie ci się
zorientować, kiedy wydarzy się coś wymagającego
szczególnej uwagi. Na przykład jeśli zaczniesz odczuwać
ból czy dyskomfort, powinnaś natychmiast powiedzieć

Oczywiście nie będziesz się tak czuła przez cały czas.
Niekiedy mogą ci się nasuwać pytania w rodzaju:
Czy moje ciało nadal jest świetne, skoro jestem
wyższa o głowę od najwyższego chłopaka w klasie?
Czemu jestem najcięższą uczennicą w mojej grupie?

o tym zaufanej osobie dorosłej.
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Jak to jest, że nie chcę ubierać się jak inne
dziewczyny? Najchętniej chodziłabym w czapce
z daszkiem i grała w piłkę!
Dlaczego czuję się taka dziwna, inna i nie na miejscu?
Nawet jeśli będziesz się czuła nieswojo, nigdy nie
zapominaj o jednym: twoje ciało naprawdę jest
niesamowite! Nikt inny nie może być tobą i właśnie to, że
jesteś sobą, sprawia, że jesteś wyjątkowa. Dziewczynki
mają różne figury, rozmiary, kolory skóry i uzdolnienia –
i żadna nie jest z tego powodu lepsza czy gorsza od
innych.
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